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Abstract
The study aimed to reveal the reflections of Israeli curricula on the national identity of
secondary school students in East Jerusalem from the point of view of school principals, by
searching for the difference between the two curricula, and the impact of the Israeli
curricula on obliterating the Arabic language, national awareness and national identity, and
making a comparison between budgets given to schools that apply the Palestinian
curriculum and the Israeli curriculum in East Jerusalem schools. In order to verify the
objectives of the study, the researcher used the descriptive qualitative analytical method by
conducting interviews with (15) principals of East Jerusalem secondary schools affiliated to
the Ministry of Education and the Jerusalem Municipality. The results of the study
concluded that the Israeli curriculum works to obliterate the Arabic language, which is
considered the basis of the cultural heritage, by weakening the level of books in addition to
promoting the idea of peaceful coexistence and introducing the texts of the word Israel and
the Israeli narrative, which has a negative impact on the identity of the Palestinian student.
The study also found that there is a big difference in budgets in favor of the Israeli
curriculum and encouraging students to join by activating various extracurricular activities
in East Jerusalem schools. The study recommended the importance of paying attention to
changing the Palestinian curricula, developing cadres in line with the requirements of the
current century, and proposing mechanisms to enhance the demand for Palestinian
curricula by providing special budgets for secondary school students in East Jerusalem. 
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انعكاسات أسرلة المناهج التعليمية على الهوية الوطنية لطلية المرحلة الثانوية في مدارس شرقي
القدس من وجهة نظر مدراء المدارس
ميرفت ابوعصب أغبارية
د  ،الجامعة العربية األمريكية ،فلسطين

الملخص
هدفت الدراسة إلى الكشف عن انعكاسات أسرلة المناهج التعليمية على الهوية الوطنية لطلية المرحلة الثانوية في مدارس
شرقي القدس من وجهة نظر مدراء المدارس ،وذلك من خالل البحث عن االختالف بين المنهجين ،وأثر المناهج اإلسراييلية
في طمس اللغة العر بية و الوعي الوطني والهوية الوطنية ،وعمل مقارنة بين الموازنات التي تعطى للمدارس التي تتطبق
المنهاج الفلسطيني والمنهاج اإلسراييلي في مدارس القدس الشرقية .وللتحقق من أهداف الدّراسة استعملت الباحثة المنهج
الوصفي الكيفي عن طريق عمل مقابالت مع ( )15مدير من مدراء القدس الشرقية للمدارس الثانوية التابعة لوزارة
المعارف وبلدية القدس .توصلت نتايج الدّراسة إلى أن المنهاج اإلسراييلي يعمل على طمس اللغة العربية التي تعتبر اساس
لإلرث الحضاري من خالل اضعاف مستوى الكتب وجعلها ركيكة باإلضافة إلى ترويج فكرة التعايش السلمي و إدخال
للنصوص كلمة إسراييل والرواية اإلسراييلية مما كان له أثر سلبي على هوية الطالب الفلسطيني .كما توصلت الدراسة ان
هناك فرق كبير بالموازنات لصالح المنهاج اإلسراييلي وتشجيع الطلبة لالنضمام من خالل تفعيل النشاطات الالمنهجية
المختلفة في مدارس القدس الشرقية .وأوصت الدراسة أهمية االهتمام وتغيير المناهج الفلسطينية وتطوير كوادر بما يتناسب
مع متطلبات القرن الحالي وطرح اليات لتعزيز اإلقبال على المناهج الفلسطينية من خالل توفير ميزانيات خاصة لطلبة
المرحلة الثانوية في القدس الشرقية.
الكلمات المفتاحية :المدارس في القدس الشرقية ،المنهاج اإلسراييلي ،الهوية ،الموازنات.
المقدمة:
تعد التربية أساس نمو المجتمعات وتطورها ،وتعتبر المدرسة مؤسسة تربوية أوجدها المجتمع لخدمة أبنايه فهي
ا
فضال عن ترسيخها قيم المتعلمين وتعزيز هويتهم الوطنية ،إذ تشكل
معنية بتنمية شخصية المتعلمين في جوانبها كافة،
الهوية مجموعة المكونات التي يتميز بها المجتمـع عن غيره سواء أكان ذلك نظرياا أم تطبيقيًّا عن طريق عناصر العملية
التعليمية الممثلة بالمناهج واألنشطة وطرايق التدريس (الهاشمي و العزاوي.)2007 ،
ًّ
إن المنهج التعليمي وليد المجتمع ويعكس ثقافته السياسية ،والدينية ،واالجتماعية ،والتربوية ،والسلوكية ،كما أن
مفهوم المنهج التعليمي تطور مثلما تطورت المفاهيم التربوية اآلخرى على وفق تطور الحياة في جوانبها كافة ،مما كان
هناك نصيب وافر للمنظومة التعليمية لجعلها ماليمة للمطالب الحيوية الجديدة التي تتالءم مع أساليب الحياة الجديدة
(الشهري.)2017 ،
ترتبط الهوية بالعملية التعليمية التربوية بشكل مباشر ،حيث تؤدي العملية التعليمية إلى ترسيخ أفكار الهوية في
المجتمع الفلسطيني ،بعدة طرق منها ما يكون بشكل مباشر ومنها ما يكون بشكل غير مباشر .فمثالا ،تؤدي سيطرة اللغة
على مخرجات التعليم من طلبة وبحث علمي وتقني ،وتؤدي إلى نشر المفاهيم االجتماعية والثقافية السايدة في المجتمع
الفلسطيني ،وتعمل على إبقاء حالة من الوحدة اللغوية والفكرية والعلمية والثقافية ألبناء المجتمع الفلسطيني ،وال تحدث هذه
السيطرة إال إذا ت ّم شرح المفاهيم والتدريس واالبتعاد عن التقليد باللغة األم ،وعدم إدخال مصطلحات ومفاهيم غربية
ويهودية إلى التعليم المقدسي ،كتغيير أسماء المدن واألماكن التاريخية والتراثية الفلسطينية (عبد الرحمن.)2010 ،
يعتبر وضع التعليم في مدينة القدس المحتلة معقد ومتداخل بسبب السيطرة واالجراءات التي تنتهجها الحكومات
اإلسراييلية منذ احتالل القدس عام 1967م ،حيث يستهدف االحتالل التعليم الفلسطيني ويعمل على تهويده وفرض المناهج
اإلسراييل ية في التعليم وهناك عدد من المدارس في القدس المحتلة يتم إجبارهم على تدريس المنهاج اإلسراييلي (سعد الدين،
 .)2017كما تجاهل االحتالل حاجات السكان الفلسطينيين في مدينة محتلة لعقود ولم تستحدث أبنية مدرسية وفق الحاجة
المطلوبة ،رغم فرض سلطتها اإلدارية والسياسية على المدينة منذ العام  ،1967وسعت للتوكيل أو التفويض (مدارس
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المقاوالت) من دون وضع معايير تعليمية وتربوية ومتابعة حقيقية مما أدى إلى تدني واضح للبيئة التعليمية والمستوى
التعليمي في هذه المدارس ). (Alayan, 2018
إشكالية الدراسة:
تسعى جميع الدول إلى غرس روح المواطنة والهوية الوطنية في نفوس أبنايها ،ولكن ما يحصل في القدس الشرقية
هو مخالف لذلك؛ إذ تعاني مدينة القدس من محاوالت إسراييلية مستمرة لتهويدها بشتى الطرايق والمجاالت ومن أهمها
الجهاز التعليمي.
تتعرض المدارس في مدينة القدس المحتلة لمحاوالت مستمرة ألسرلة عبر دفعها الستبدال المنهاج الفلسطيني
بالمنهاج اإلسراييلي ،وجعلها تابعة لوزارة التربية والتعليم اإلسراييلية بدالا من مديرية التربية التابعة للسلطة الفلسطينية .وقد
بلورت وزارة التربية والتعليم اإلسراييلية في العام  2016خطة "تشجيع وتوسيع استخدام المنهاج اإلسراييلي في شرقي
القدس" .الخطة تهدف إلى "تعزيز مؤسسات قايمة تُعلم المنهاج اإلسراييلي بالكامل ،أو مؤسسات يوجد فيها مساق للمنهاج
اإلسراييلي" و"تشجيع المؤسسات اآلخرى ال دخال الخطة اإلسراييلية ،حيث يتم إعطاء الدعم القوي وميزانية ضخمة لكل
مدرسة تختار المنهاج اإلسراييلي .تقترح الخطة إضافة ساعات تعليمية لكل مدرسة تنتقل إلى المنهاج اإلسراييلي بشكل
كامل أو جزيي .عدد الساعات ا لتي ستحصل عليه المدارس أكبر من تلك التي تدرس حسب المنهاج الفلسطيني ،ولكن ليس
بشكل مماثل للمدارس اإلسراييلية .لذا جاءت هذه الدراسة ال لقاء الضوء على وضع التعليم في مدينة القدس المحتلة من
حيث أسرلة المناهج وعالقتها بالموازنات المخصصة لذلك ،لما له من أهمية بالغة في عملية التنمية والتغيير في جميع
نواحي الحياة ،واعداد أجيال تؤمن بعروبة القدس ،وتؤمن بقدرتها على الصمود والتصدي لعمليات التهويد المستمرة التي
يقوم بها االحتالل لفرض المناهج اإلسراييلية على المؤسسات التعليمية في شرقي القدس بهدف تذويب وصهر المجتمع
المقدسي في بوتقة الوعاء اإلسراييلي.
وعليه كان البد من الوقوف على تلك الظاهرة والبحث عن انعكاسات أسرلة المناهج التعليمية والموازنات على هوية
الطالب الفلسطيني في مدارس القدس الشرقية الثانوية من وجهة نظر المعلمين والمدراء.
أهداف الدّراسة:
تهدف الدّراسة إلى استقصاء:
 .1تأثير أسرلة المناهج على هوية الطالب الفلسطيني في المدارس الثانوية التابعة لوزارة المعارف وبلدية القدس في القدس
الشرقية من وجهة نظر مدراء المدارس.
 .2عالقة الموازنات التي تخصصها وزارة المعارف وبلدية القدس مع المناهج التعليمية المتبعة في المدارس الثانوية
التابعة لوزارة المعارف وبلدية القس في القدس الشرقية.
أهمية الدّراسة:
األهمية النظرية:
 توجه الدراسة خطورة سيادة المنهاج اإلسراييلي في القدس الشرقية واثره على فكر ووعي فئة الشباب الذين هم جيل
المستقبل .
 ندرة الدراسات حول الموضوع ،فتوفر اطارا نظريا جديدا حول انعكاسات المناهج اإلسراييلية على هوية الطلبة في
المرحلة الثانوية في مدارس القدس الشرقية.
 تشير إلى التمييز العنصري الواضح في الموازنات المخصصة لمدارس المنهاج اإلسراييلي مقابل مدارس المنهاج
الفلسطيني والضغوطات الكبيرة التي تمارس على هذه المدارس لدمجها كليا أو جزييا مع المنهاج اإلسراييلي.
األهمية العملية:
 توفير آفاق عملية وبحثية للمهتمين في مجال المناهج وسياسة التعليم ووضع اساسا مرجعيا لمزيد من الدراسات في
المستقبل.
 تساعد النتايج الخروج بتوصيات ومقترحات قد تفيد القايمين في التربية والتعليم في وضع الخطط والبرامج الالزمة
لتمكين المناهج الفلسطينية وتعزيزه لمواكبة التغيرات والتطورات الحديثة.
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حدود الدّراسة:
اقتصرت حدود الدراسة على ما يلي:
 الحدود الموضوعية :انعكاسات المناهج اإلسراييلية على الهوية الوطنية لطلبة المرحلة الثانوية في القدس الشرقية من
وجهة نظر مدراء المدارس.
 الحدود المكانية :اقتصرت الدّراسة على المدارس الثانوية في مدينة القدس الشرقية التابعة لوزارة المعارف وبلدية القدس.
 الحدود الزمانية :طبقت الدراسة في العام الدّراسي .2022/2021
 الحدود البشرية :اقتصرت على مدراء المدارس الثانوية التابعة لوزارة المعارف وبلدية القدس في مدارس القدس الشرقية.
التّعريفات اإلجرائية:
 المنهاج التعليمي :مقررات الدراسة ومخرجات التعليم المقصودة وفرص التعلم المخطط لها ،وخبرات التعلم الحقيقية
التي يتعرض لها المتعلم سواء مع االشخاص او االشياء المحيطة لكي يكتسب بعض المعارف والقيم ويتم التنظيم لتلك
العملية من حيث الزمان والمكان" (شحاته.)16:2008،
 إجرائيا  :هي مجموعة المواد التعليمية والنشاطات الصفية والالصفية لطالب المرحلة الثانوية في مدارس القدس الشرقية
تهدف إلى إكساب الطلبة خبرات تربوية وتحقق األهداف المنشودة من خالل تطبيق المنهاج اإلسراييلي او المنهاج
الفلسطيني.
 الهوية الوطنية :هي "المبادئ والمعايير التي تعزز روح الوطنية لدى األفراد ،وذلك من خالل تنمية وعيهم بحقوقهم
وواجباتهم تجاه وطنهم وممارستهم لهذه القيم" (المسعودي.)318 :2021 ،
 إجرائيا :المبادئ والمعايير التي تعزز روح الوطنية لدى الفلسطينيين في القدس الشرقية ،تتمثل في اللغة ،والثقافة،
نظرا للظروف السياسية التي تشكلت خاللها،
والوعي الجماعي والمعايير االجتماعية المتوارثة ،إال أن لها خصوصية معينة ا
فقد خضعت للعديد من الصراعات والتحوالت التي عانى منها الشعب.
أوالً :الحدود ال ّنظرية:
سياسة التعليم في القدس الشرقية:
إن الفلسطينيين هم السكان األصليين ويعيشون مع اليهود في أرضهم فلسطين ،وبالرغم من االختالف الواضح
بينهم في القومية واللغة والدين والطموحات السياسية واالقتصادية ،لم تعترف إسراييل بالمواثيق الدولية من األمم المتحدة
التي تهتم بحقوق االقليات والشعوب ،ولم تعترف بالفلسطينيين كأقلية قومية ذات حقوق جماعية بل تطبق عليهم سياسة
التجزية والتفريق ،واعتبرتهم طوايف وأقليات ،وتطلق عليهم في تعامالتها الرسمية واحصاييتها مصطلح "غير اليهود".
تعمل الحكومات اإلسراييلية على تطبيق سياسة السيطرة والتحكم واالقصاء والتمييز في كل المجاالت وبشكل خاص في
مجال التعليم ،فالتعليم العربي في إسراييل هو بالواقع أداة للسيطرة على األقلية العربية والتحكم بها ،ويبدو ذلك جليا في
المبنى التنظيمي لجهاز التعليم العربي ،حيث يتسم هذا الجهاز بالمركزية ويخضع بشكل مطلق ومباشر للحكومة اليهودية،
حيث يديره ويتحكم به اليهود .ان المواطنين العرب ال يشاركون بشكل مباشر في صنع القرارات التعليمية ورسم السياسة
التربوية وضبط وصياغة المناهج في التعليم العربي (ميعاري.)2014 ،
هناك تمييز واضح بين العرب واليهود في إسراييل في مجال التعليم نتيجة انعدام االدارة الذاتية للتعليم ،وكذلك
التمييز في الميزانيات المتعلقة به .يفتقر التعليم العربي إلى االدارة المستقلة والشكل اإلداري حيث يخضع التعليم لسيطرة
كاملة من قبل الحكومة اإلسراييلية من حيث البنية التحتية ومستوى الخدمات ومناهج التعليم والبرامج التعليمية والتعيينات،
أما المربون واإلداريون العرب فال دور لهم في صنع القرار والتخطيط للسياسات التربوية (حاج يحيى و ابوعيطة،
.)2007
يشير ميعاري ( )2014إلى أن حصة الطالب العربي من سلة الخدمات التربوية شحيحة جدا وال ترقى إلى
االحتياجات الضرورية ،رغم أن معظم الطالب في الوسط العربي ينحدرون من الطبقات الدنيا في المجتمع اإلسراييلي،
ويؤدي ذلك إلى وجود فجوة بين التعليم العربي والتعليم العبري .نجد ان المدارس العربية تعاني من نقص حاد في غرف
التدريس والغرف المرافقة والمختبرات والمالعب ،كما أن الصفوف في المدارس العربية اكثر ازدحاما والمباني اقل تأهيال
وصالحية للتعليم.
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المناهج التعليمية التربوية:
يعتبر المنهاج وسيلة تربوية لتحقيق االهداف والغايات العامة ،يتأثر مفهوم المنهاج ومحتواه وعناصره وتنظيمه
بالفلسفات المختلفة السايدة ،والتقدم العلمي والتكنولوجي واالنشطة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والصحية .ان المناهج
التعليمية التربوية تساهم في تحقيق سياسة المجتمع ونقل التراث ووسيلة المجتمع في تطوير وتحديد الذات (بوحوت،
 .)2016للمناهج الدراسية دورا هاما وبارزا في حياة البشر فهي األداة الفعالة التي تستخدمها المجتمعات في بناء وتشكيل
شخصية االفراد المنتمون لها وفقا لفلسفتها وثقافاتها ومعتقداتها ،فهي تلعب دورا اساسيا في التنشئة االجتماعية لدورها في
بناء ثقافة المجتمع وانعكاسها على مستوى الوعي الفردي والجماعي .تلعب المؤسسة الحاكمة اي الدولة دور اساسي في
توجيه واضعي هذه المناهج من حيث االهداف والتوجهات والمفاهيم التي ترغب الدولة في نقلها إلى طالبها (امارة و
اخرون.)2014 ،
أسرلة التعليم في مدينة القدس:
ّ
إن أسرلة التعليم كسياسة عامة تنتهجها إسراييل ضد المناهج الفلسطينية ،يشير إلى إفراغ النظام التعليمي الفلسطيني
من إطاره الوطني ،وطمس الهوية الفلسطينية ومقوماتها وداليلها من المناهج الفلسطينية (ابو كرش ،شرقاوي ،و يقين،
 .)2015وهذا بحد ذاته معاناة وطنية ترتبط بالهوية الفلسطينية ،وسياسة تجهيل متعمدة ضد ما هو فلسطيني .تهدف هذه
السياسة إلى فرض الرؤية اإلسراييلية على المناهج التعليمية الفلسطينية ،وجعلها تدور في فلك التاريخ اإلسراييلي ومعتقداته
لعزل المقدسيين عن هويتهم الثقافية والوطنية(محسن.)2019 ،
تفرض إسراييل سيطرتها على المناهج الفلسطينية من خالل إعادة طباعة الكتب الدراسية ،وحذف ما له عالقة
باالنتماء العربي الفلسطيني ،إذ يتم حذف دروس كاملة ،أبيات شعرية وطنية ،فقرات وكلمات ،وآيات قرآنية والرموز
الوطنية التي تتناول قضايا أساسية يعيشها الشعب الفلسطيني ،مثل حق العودة والمستعمرات اإلسراييلية وهجرة اليهود
ألرض لفلسطين ،والحواجز العسكرية واالنتفاضة والقرى المدمرة والمهجرة وغيرها .حرصت وزارة المعارف
اإلسراييل ية بحذف أية فكرة تتعلق بالتمسك بأرض فلسطين ،والحس الوطني واالنتماء العربي والتراث الفلسطيني وتاريخه،
حتى أنها طالت األزياء الفلسطينية ،وفرضت حذف حادثة إحراق المسجد األقصى ،وعدم الحديث عن القايد المسلم صالح
الدين األيوبي ودوره في تحرير بيت المقدس ،وغيرها من القضايا من التي تم االطالع عليها.
لقد أمعنت إسراييل بسياسة أسرلة التعليم إلى حد وصل إلى فرض عدم المشاركة في الفعاليات الوطنية الفلسطينية
في مدراس مدينة القدس المحتلة ،ومنع الطلبة من إحيايها أو تفعيل نشاطات تتعلق بالمناسبات الوطنية الفلسطينية ،وقد كان
التركيز في هذه المسألة منصبا ا على مدارس البلدية والمعارف ،حتى أنها تمنع أي نشاط ثقافي ورياضي وفني وفلكلوري أو
حتى تطوعي ،يدل على الهوية والقضايا الفلسطينية ،وهذا بدافع إلغاء كل ما هو وطني من فكر الطلبة المقدسيين ،بالمقابل
فإن األعياد الوطنية اإلسراييلية ومناسباتهم الدينية هي أمر مشروع ويجب تطبيقه في المدارس العربية (ابو كرش،
شرقاوي ،و يقين)2015 ،
مفهوم الهويّة:
تُعرف الهوية كمصطلح يدل على كينونة الشيء ونفسه في الوقت ذاته ،فكلمة (هوية) مستمدة من الضمير "هو"،
وعند إضافة الـ التعريف تصبح (ال ُه َو) وتعني حرفيا ا االتّحاد بالذّات ،أي ّ
أن هذا الشيء (هو هو) .وذلك من حيث تش ّخصه
وتكونه وتحقّقه في ذاته ،وتميّزه عن غيره ،بما يشتمل عليه من قيم وعادات يتكيّف معها وعي الجماعة وإرادتها في الحياة،
ّ
ّ
في نطاق الحفاظ على كيانها (عبد الرحمن .)2010 ،ومن هذه الكلمة (الهو) استمدت كلمة (الماهية) لتدل على ما يتكون منه
الشيء ويتركب ،ليكتسب صفات معينة تميّزه عن غيره من األشياء (ابو رحمة.)2011 ،
وفي علم االجتماع تُعرف الهوية على ماهية الفرد وتتطابق ما ذاتيته ،والهوية هي المدلول الذي يوضح صفات الفرد
في بيئة ما عن غيره ،بحيث تمنحه صفتي اإلعالء والتميّز ،وتمنحه الوعي الذّاتي بالثقافة االجتماعيّة المستمدة من تلك
البيئة .و الهوية ليس بالضرورة أن تكون ثابتة ،إنما يجري عليها تحوالت تبعا ا لما يتغير في واقعها ،فيكتسب الفرد صفات
وسمات تميّزه شخصيا ا عن غيره ،أو تميّز مجموعة عن آخرى .وتتغير هذه السمات والصفات تبعا ا لما يستجد من أحداث،
لذا تعرف الهوية بأنها الخصوصيّة والذّاتيّة لدى الفرد المنبثقتان عن الثقافة واللغة والعقيدة والحضارة التي يحملها الفرد،
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يكون لدى الفرد صورة ذاتية عن مستقبله ،وهي بهذا المعنى تعدّ جزءا ا
وهذه األمور تتعرض للتغير ،إضافة للتاريخ الذي ّ
ّ
يتجزأ ،يبدأ مع الفرد منذ والدته ،ومن مكان والدته (Aelxandrov, 2003).
أساسيا ا وال
أ ّما (مراغي )2013 ،فقد بيّن ّ
أن الهوية كيان يجمع بين انتماءات متكاملة ،وهوية المجتمع تتنح أفراده مشاعر األمن
واالستقرار والطمأنينة .ويبيّن أن وجود انتماءات متعددة في مجتمع واحد قد ينتج عنها مشكالت ،مثل عدم االستقرار وعدم
الطمأنينة ،لذا تعدّ الهوية كيان وطني يمنح أبناء الوطن الواحد الشعور بالثقة واالستقرار واألمن ،ويحتاج هذا الشعور إلى
نخبة سياسة واجتماعية ودينية يكن لديها المقدرة على دمج االنتماءات المختلفة في هوية وطنية مشتركة واحدة.
وترى الباحثة ّ
أن الهوية هي المدلول الذي يعبّر عن واقع الفرد وصفاته ،فيتميز به عن غيره ،وفي الواقع
ي ّ
فإن الهوية هي الوسيلة التي تجمع الفلسطينيين كافة حول أفكار واحدة .الهوية الفلسطينية تد ّل ارتباط أفراد الشعب
الفلسطين ّ
ا
الفلسطيني بعضهم بعضا بثوابت تاريخية ودينية ،وعلى رأسها مدينة القدس ،وكافة المواقع الدينية األثرية في هذه المدينة،
فتربط هوية الفلسطيني بينه وبين معتقداته الدينية والتاريخية .ان هذه الحقايق والمعتقدات تنتقل لجيل الناشئ بالتعليم ودراسة
التاريخ  ،و بتوارث العادات؛ لذا ال بد من دراسة العالقة بين الهوية والتعليم.
بمكونات الهو ّية:
التعليم والتعريف
ّ
تتكون الهوية وتتشكل من عوامل خارجية وداخلية ،تؤدي بالنتيجة إلى تشكيل صبغة عامة للفرد ،وال يستطيع الفرد
اإللمام بكافة مكونات هويته إال بدراستها أو تلقي هذه المكونات عن طريق التعليم المبني على أسس علمية واجتماعية.
ويعتبر الموقع الجغرافي أحد مكونات الهوية حيث يسهم بتشكيل الهوية بإضفاء صفات معينة على اإلنسان ،تم ّكنه من
العيش في هذا الموقع .كما يؤدي التعليم دورا ا بارزاا بتعريف الفرد حول التاريخ المشترك الذي ينطلق منه فكر اإلنسانّ .
ان
التاريخ المشترك لجماعة ما يوحدهم ويجمعهم ،فينتج عن هذا التج ّمع اكتساب صفات واحدة .تُعد األسرة والمدرسة عامالن
متكامالن لتشكيل التاريخ؛ ان اختالف المناهج في المدارس ينشئ عنه اختالف في طرق التفكير وطرق تداول األحداث
التاريخية التي حدثت في القدس أو في فلسطين ويشوه األفكار لدى الطلبة (الدبش.)2005 ،
ترى الباحثة ان الثقافة المو ّحدة بالتعليم تسهم بتشكيل مكونات الفرد الفكرية ،وتنتقل بتعاقب األجيال ،فما هو محبوب
واعتيادي عند جماعة ما ،يكون منبوذا ا ومستبعدا ا وخارجا ا عن اإلطار القانوني واالجتماعي لجماعة آخرى ،وهي بالنتيجة
صفات تسهم بتشكيل الهوية.
أنواع الهوية:
تتنوع الهويات بحيث يعكس كل نوع بعدا ا خاصا ا يميزه عن األنواع اآلخرى ،و يمكن تقسيم هذه األنواع كاالتي:
أوال :الهوية الوطنية :تقوم الهوية الوطنية بمنح الساللة البشرية لمجتمع ما تاريخ والدته ومكانها ،المتمثل في
ي ،وتعطيه بعض من الصفات الموضوعية والمواصفات المتشابهة ،التي تتكون في داخل نفس
الوطن وإرث المجتمع الوطن ّ
الفرد ،فيستمد هويته الوطنية من تأثيرات المكان والزمان واألرض ،وتشارك األفراد الحقوق والواجبات بمعنى أن الهوية
الوطنية ليست تأثير كيان جغرافي موجود ضمن حدود سياسية ،يضم شعبا ا ينتمي إليه ويعملون سويا ا ويفكرون ،إنما تعني
التأثير الحاصل من تفاعل األرض والمكان والزمان سوياا ،حتى يطغى شعور واحد يجمع أفراد الشعب ،ويجتمعون على
وحدة وطنية ال تعرف الحدود السياسية ،إنما تمتد لتصل الحدود اإلنسانية أينما وجد أفراد المجتمع ،فالهوية الوطنية تحتّم
على الفرد أن ينظر إلى أفراد مجتمعه أنّهم من نفس المكان أينما وجدوا ،فالخروج من المكان ال يعني انتفاء الهوية الوطنية،
بالقدر الذي يعني االنتماء إلى وطن واحد (معلوف.)1999 ،
ثانيا :الهوية االجتماعية :تجسّد هوية المجتمع الخاصة ،أي ماهيّة هذا المجتمع ،فهي عبارة عن الصورة أو الشكل
فيكونها األفراد فيما بينهم ،وذلك
تكونه مجموعة بشرية معينة عن نفسها .وتنشأ هذه الهوية من الداخل باتجاه الخارجّ ،
الذي ّ
بتداولها داخل المجموعة ،وتنتقل معهم إلى خارج مجتمعهم .و بدقة أكثر ،هي المعارف السايدة بين األفراد من الناحية
االجتماعية ليس إال ،فتتكون نتيجة معرفة ووعي بما يحمله األفراد من أفكار ،حول األمور االجتماعية البسيطة والمهمة،
من عادات تناول الطعام ،حتى قضايا الزواج وطقوس الموت وغيره (مغربي .)2013 ،يتكون لدى أفراد المجتمع ،أو
المجموعة الواحدة ،نوع من اإلدراك الذاتي المشترك فيما بينهم ،أو التوحد حول مضمون اجتماعي معين ،بحيث تتميز هذه
المجموعة بوجود روابط قوية في ما بينهم ،ويشعر الفرد بالتماهي والذوبان داخل الجماعة ،ويكتسب قيم الجماعة ،ويقل
مفهوم الذات في هذا النوع ،ألن الفرد يسعى للحصول على الهوية اجتماعية إيجابية ،أو الحفاظ عليها ،لكي ترفع من تقديره
للذات أوالا ،وتحقق الهوية االيجابية السايدة ،فال يعقل أن ينفرد فرد واحد بعادة اجتماعية مستقلة عن غيره ،إنما يستقر على
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ما استقرت عليه جماعته ،وتنتقل معه ومع جماعته عادة إلى الخارج (معلوف .)1999 ،ترى الباحثة انه ما يحصل للطالب
في مدينة القدس المحتلة والذي يدرس المنهاج اإلسراييلي أو حتى المنهاج الفلسطيني المحرف والمشوه من قبل االحتالل،
سوف يشكل نوع من الجهل بخصوص هويته االجتماعية بما يخص مجتمعه.
ثالثا :الهوية الثقافية :هي سيرورة الشأن أو الذات ماضيا ا وحاضرا ا ومستقب َ
ال في الوجود ،أي ّ
أن هذه الجماعة تنتمي
لماضيها وحاضرها ومستقبلها ،فالهوية الثقافية تنبع من أماكن لها تاريخ ،وال يمكن التخلي عن هذا التاريخ ،إنما الحفاظ
عليه اليوم ليكون شاهدا ا لنا في المستقبل ،وهذا هو فحوى ومضمون الهوية الثقافية يصعب تحديد ميول الفرد الواحد
واتجاهاته في الهوية الثقافية كما في الهوية االجتماعيةّ ،
ألن الفرد الواحد قد يعبّر عن ماضيه أو مستقبله بالطريقة التي
يراها مناسبة ،لكنها تصب في مصلحة األمة ،فتجسّد بذلك الرمز أو القاسم المشترك الذي يميز شعبا من الشعوب عن غيره
(مغربي.)2013 ،
مرجعيات التعليم في شرقي مدينة القدس المحتلة:
تتبع مدارس القدس الشرقية إلى مرجعيات مختلفة تعتمد على نوع المناهج التعليمية المتبعة في المدارس وعلى نوع
مصادر التمويل والدعم لتلك المدرسة ،وتندرج المدارس تحت احدى المسميات التالية:
مدارس األوقاف :تبعيتها اإلدارية للسلطة الفلسطينية وتعمل تحت مظلة األوقاف األردنية(نسبة الطلبة المقدسيين
فيها حوالي  ) % 13ويتبع فيها المنهاج التعليمي الفلسطيني ،بعد تولي السلطة الوطنية ملف التعليم الخاص بتلك
المدارس(ميعاري.)2008،
المدارس الخاصة :تبعيتها اإلدارية للكنايس والجمعيات الخيرية واألفراد(مدارس المقاوالت) وهي ممولة بنسبة
 %75من بلدية االحتالل (نسبة الطلبة المقدسيين فيها حوالي  )%45وتتبع المناهج الفلسطينية تحت رقابة بلدية االحتالل
ومناهج اجنبية آخرى تعتمد على الجهة الداعمة مثل المنهاج االمريكي او البريطاني او األلماني (االشهب.)2009 ،
مدارس الوكالة :تبعيتها اإلدارية لوكالة الغوث وتشغيل الالجئين التابعة لألمم المتحدة "أونروا" ()UNRWA
نسبة الطلبة المقدسيين فيها حوالي ( ،)%2تتبع المنهاج الفلسطيني وتعاني من ازمات مالية بعد توقف ترامب رييس
الواليات األمريكية السابق الدعم لتلك المؤسسات (االشهب. )2009 ،
مدارس البلدية :وهي مدارس المعارف اإلسراييلية وبلدية االحتالل ،وتبعيتها اإلدارية لحكومة االحتالل ،وتشمل
مدارس ما زالت تطبق المنهاج الفلسطيني يخضع للرقابة اإلسراييلية ،وآخرى تطبق المنهاج اإلسراييلي أو كالهما
معا(نسبة الطلبة المقدسيين فيها حوالي 40ا (عليان)2018 ،
ومن الجدير بالذكر أنه حتى العام  2016كان هناك  8مدارس فقط من أصل  180مدرسة في شرقي القدس يدرس
فيها نظام البجروت اإلسراييلي ،وبلغ عدد الطالب  2000طالب بنسبة ،%2مقابل  12ألف طالب في العام  ،2020أي ما
نسبته  % 10من عدد الطلبة في شرقي القدس .فجميع المدارس التي أقيمت في السنوات األخيرة في شرقي القدس تعتمد
نظام البجروت اإلسراييل ي فقط وبالتالي فرض سياسة األمر الواقع لعدم وجود البديل في الكثير من مناطق شرقي القدس
(عليان)2018 ،
التمييز في موازنات التعليم في مدينة القدس المحتلة:
ان الطالب العربي في مدارس شرقي القدس يحصل على أقل من نصف الميزانية التي يحصل عليها الطالب
اليهودي في غربي القدس .حيث أجرت كشف تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية فحصا ا في ميزانية البلدية العبرية
في القدس ،والذي بيّن أن  11مدرسة فلسطينية ثانوية تابعة للبلدية من ضمن  ،17ال تحصل على الميزانيات المخصصة لها
تحولها إلى البلدية بهذا الخصوص.
من قبل وزارة التربية والتعليم اإلسراييلية التي
ّ
من جانبها ،نفت بلدية االحتالل في القدس األمر وقالت في رد لها بأن تقرير "هآرتس" عبارة عن تالعب مقصود باألرقام
والمعطيات في ميزانية البلدية ،وأن المقارنة هنا بين جهازي تعليم مختلفيّن .وأوضح تقرير "هآرتس" ّ
أن مجمل المدارس
العربيّة الثّانويّة المتواجدة في األحياء العربيّة في شرقي القدس المحتلة ( 17مدرسة) ،والتي تتلقّى ميزانيّات من بلديّة
ي القدس ،إذ ّ
أن بلديّة االحتالل تنتقص من
االحتالل ومن وزارة المعارف تختلّف
ا
كثيرا عن نظيراتها اإلسراييليات غرب ّ
أقرتها
ي القدس ،ميزانيّات أعلى من التي ّ
الميزانيّات التي تستحقّها المدارس العربيّة ،بينما تمنح المدارس اليهوديّة غرب ّ
والتّعليم.
التّربية
وزارة
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وأوضح الفحص الذي أجرته الصحيفة على سبيل المثال ال الحصرّ ،
أن مدرستين؛ عربيّة ويهوديّة تابعتان لبلديّة االحتالل،
وتحتويان تقريباا على نفس عدد ال ّ
طالب ( 782و 783طالباا) ،تتلقّيان ميزانيّة بفارق هايل بينهما ،إذ ّ
أن العربيّة تلقّت ميزانيّة
 3ماليين شيكل لعام  ،2016لتتلقّى نظيرتها اإلسراييليّة ميزانيّة أعلى منها بـ  13مليون شيقل لنفس العام.
وتتلقّى المدرسة الثّانويّة في بيت صفافا ميزانيّة  8.3مليون شيقل ،عل اما ّ
أقرت لها ميزانيّة
أن وزارة التّربية والتّعليم قد ّ
 ،11.3أي ّ
أن بلديّة االحتالل انتقصت مبلغ  3مليون شيقل من ميزانيّة المدرسة .وانتقصت من ميزانيّة ثانويّة جبل المكبّر
 2.6مليون شيقل ،وانتقصت بلديّة االحتالل مبلغ 2مليون شيقل من ميزانيّة ثانويّة بيت حنينا للبنات.
حولت وزارة التّربية والتّعليم اإلسراييلية مبلغ  109مليون شيقل إلى  17مدرسة عربيّة
وبصورة إجماليّة ،حسب التقريرّ ،
ا
حولت
ي القدس ،حيث ّ
ي  106مليون شيقل ،وهذا خالفا للصورة في غرب ّ
وانتقصت منها بلديّة االحتالل ،ليصبح اإلجمال ّ
ّ
ّ
أقرته وزارة التربية والتعليم ،بما قدره  26.1مليون شيقل.
بلديّة االحتالل ميزانيّات أعلى م ّما ّ
ولم يقتصر التمييز بين المدارس اليهودية غرب المدينة المقدسة والمدارس العربية شرقها بل تعدى ذلك بكثير لينتقل
إلى المدارس العربية في شرق المدينة حسب المنهاج التعليمي الذي تطبقه  ،ففي العام  2018تبنت حكومة االحتالل قرارا
يقضي بتقليص الفوارق االجتماعية واالقتصادية والتنمية في القدس الشرقية ،وهو قرار بميزانية كبيرة جدا بلغت  2.1مليار
شيقل لمدة خمس سنوات ،وقد تم تخصيص مبلغ  445مليون شيقل لمجال التعليم في شرقي القدس ،أكثر من  %50من
اجمالي الميزانية المخصصة للتعليم مشروطة وبشكل صريح بدراسة المنهاج اإلسراييلي ،بالرغم من أن نسبة الطالب في
هذه المدارس ال تتجاوز  % 10فقط .
ثانياً :الدّراسات السابقة:
الدراسات السابقة باللغة العربية
دراسة محسن ( :)2019حول مواجهة أسرلة التعليم في مدينة القدس المحتلة ،بينت الدراسة أن محاوالت أسرلة
التعليم في المدينة المقدسة تعاظمت بعد القرار األمريكي باالعتراف بالقدس عاصمة موحدة لدولة إسراييل ونقل السفارة
اليها في العام  ،2018وقد رصدت حكومة االحتالل في العام  2018ما يقارب  69مليون شيقل لدعم مؤسسات تدرس
المنهاج اإلسراييلي في شرقي القدس ،و 57.4مليون شيقل لتطوير وصيانة المدارس التي اختارت المنهاج اإلسراييلي،
و 67مليون شيقل الستئجار بنايات جديدة لهذه المدارس ،اضافة إلى  15مليون شيقل للتعليم التكنولوجي المتطور في تلك
المدارس .وبينت الدراسة أيضا أن االحتالل يمارس سياسة الحذف واالسقاط تجاه المنهاج الفلسطيني من خالل حذف
وضعية القدس كمدينة محتلة ،وحذف قصيدة االنتفاضة من كتاب اللغة العربية للصف السادس ،ودرس معركة حطين من
كتاب التربية االسالمية للصف السادس ،وقصيدة عايدون من كتاب لغتنا الجميلة للصف السابع ،إلى جانب حذف النشيد
الوطني الفلسطيني ،واستبدال شعار السلطة الفلسطينية بشعار دولة االحتالل على واجهة الكتب المدرسية.
دراسة عليان( :)2018حول المنهاج اإلسراييلي كأداة إلحكام السيطرة على جهاز التربية والتعليم في القدس ،أن
تطبيق المنهاج اإلسراييل ي يتم عنوة وبشكل فوقي على المدراء والمدارس والمعلمين ،وأن هذا الواقع يترك انطباعا بأن
المواطنين الفلسطينيين هم شركاء في المخطط اإلسراييلي وتنفيذه في شرقي القدس .وبينت الدراسة أيضا أن عدد المدارس
التي أجبرت على تبني المنهاج اإلسراييلي ارتفعت وبشكل ملحوظ منذ العام  2014بسبب سياسة الترهيب التي تتبعها بلدية
االحتالل  .كذلك فان الخريج الفلسطيني يصعب عليه االلتحاق بالجامعات والكليات اإلسراييلية وحتى في حال تخرجه من
الجامعات الفلسطينية عليه تقديم استكمال لمدة سنتين في الجامعات أو الكليات اإلسراييلية على األقل للعمل في مجال التعليم
في المدارس التابعة لبلدية االحتالل.
دراسة زهد( :)2016حول تأثير السياسة التعليمية اإلسراييلية على الوعي العام للشباب الفلسطيني في مدارس شرق
القدس من خالل التعرف على واقع التعليم في شرقي مدينة القدس والتحديات التي تواجهها المؤسسات التعليمية ودور
المناهج مستخدما المنهج الوصفي وبينت الدراسة ان االحتالل يعمل على أسرلة وتهويد القدس من خالل التعليم ن وان
الواقع التعليم ي في المدينة هو حصيلة تعدد انظمة التعليم في ظل غياب سلطة تشرف على هذا التعدد مما له أثر على
انخفاض نوعية التعليم وتفشي ظاهرة التسرب.
دراسة الشيخ( :)2006هدفت إلى تقديم قراءات نقدية في مناهج العلوم االجتماعية والتربية الوطنية واللغات
واألديان التي أنجزها مركز المناهج في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ،وتركزت محاوره حول المناهج الفلسطينية
ودورها في بلورة مفهومي الحبكة التاريخية للفلسطينيتين في إطار التربية على ثقافة المواطنة والديمقراطية وحقوق
اإلنسان في ظل تأثر أطراف المؤسسة التربوية الفلسطينية كافة بالحالة االستعمارية اإلسراييلية .وبني المؤتمر على أربعة
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محاور ،تناول المحور األول السياسات التربوية المقارنة ،تناول دور المناهج الوطنية في اإلسهام بحالة وعي جماعية حول
مفهومي الهوية والمواطنة ضمن شرط استعماري ،وتضمن المحور الثاني ،المنهاج الفلسطيني-السياسات والفحوى ،وقدم
المحور الثالث ،المبادرات تطبيقية ،تجارب تطبيقية في تصميم مواد تعليمية ومناهج ،وتضمن المحور األخير التربية
والحداثة ،مداخالت تبحث في تأثر المؤسسة التربوية بمشروع الحداثة الممركزة أوروبياا.
دراسة الحاج ( :)2006أجرى دراسة نقدية وشمولية لفهم الدور الذي يمثله التعليم الرسمي لدى المجتمع الفلسطيني
في إسراييل ،الذي تحول إلى أقلية قسرية في دولة إثنوقراطية والسؤال المركزي الذي تناولته الدراسة هو :هل يشكل التعليم
آلية للتغيير االجتماعي بالنسبة إلى األقلية ،أم أنه على العكس آلية للضبط االجتماعي والسياسي تستخدمها المجموعة
المهيمنة؟ ولإلجابة عن هذا السؤال رصد الباحث التعليم لدى الفلسطينيين على مدى قرن واحد ،أي من العهد العثماني إلى
مرورا باالنتداب البريطاني .وكان من نتايج الدراسة التناقضات حول دور التعليم الرسمي ،ففي حين نظر
العهد اإلسراييلي
ا
إليه الفلسطينيون كمصدر للتنمية االجتماعية والسياسية ،استخدمه النظام المهيمن آلية سيطرة اجتماعية ،وبالتالي سلب
وطنية العرب المقيمين في فلسطين وإسراييل الحقاا ،وحرمانهم من أي سيطرة على مضامين نظامهم التعليمي ،وبذلك تم
تفريغ التعليم الفلسطيني من مضامينه القومية ،بل تم استخدام النظام التعليمي وسيلة لتشريع عقايد المجموعة المهيمنة وخلق
وعي اجتماعي بديل ال يتوافق واإلرث الثقافي الوطني للفلسطينيين.
دراسة ابو عصبة ( :)2006تسلط الضوء على اشكالية التعليم العبري حيث يعتبر أنه بدأ قبل قيام دولة إسراييل،
فعالج الباحث من خالل ستة فصول الخيارات التربوية ومرجعياتها وتجلياتها ،وما واكبها من جدل واستقطاب ،وما أسفرت
عنه من نتايج ،فيبرز الباحث كيفية التواصل في الجو التعليمي من خالل شعار إحياء ونهضة اللغة العبرية وقد حاول
الباحث ومن خالل الفصل الموسوم ب" جهاز التعليم العربي في إسراييل" ،الوقوف على البيئة السياسية واالجتماعية التي
يعمل في كنفها جهاز التعليم العربي في إسراييل وحاول رصد وتشخيص العوامل والعقبات التي تعيق تطور هذا الجهاز .
وقد أكد الباحث أن إسراييل تعمل على توسيع فجوات الالمساواة بين المركز والضاحية ،وبين األغنياء والفقراء ،وبين
العرب واليهود من خالل جهاز التعليم والتربية ،الذي كان من المفترض أن يقوم على تقليص الفجوات بين أفراد
المجموعات في الدولة الواحد وقد أكد الباحث أن غياب المساواة في االستثمار ،وعدم المساواة في التعامل واالهتمام،
وكذلك عدم إشراك العرب في وضع المناهج؛ أدى إلى تدني النتايج ومستوى التحصيل التعليمي وبالتالي عدم شعورهم
بالرضا ،وشعورهم بالغربة إزاء الجهاز التعليمي.
الدراسات السابقة باللغات االجنبية
دارسة أوكونور واخرون ( :)2020حول اختيار المدرسة وروايات الصراع:بيروقراطية تمثيلية على مستوى
الشارع في القدس الشرقية ،سلط هذا البحث على الصراع المستمر بين الفلسطينيين واإلسراييليين في القدس من خالل
عملية التعليم حيث يتصارع كال الجانبيين للتأكد من ان اطارهما هو االطار المقبول ،وركزت الدراسة على ثالثة محاور
تضمنت نظرية البيروقراطية التمثيلية ،ادارة الصراع وسياسة التعليم في القدس الشرقية من خالل تحليل مقابالت مع مدراء
مدارس فلسطينيين في القدس الشرقية تابعين لألوقاف ولبلدية القدس وخبراء تعليم محليين وصانعي سياسات فلسطينيين
للكشف عن الصلة بين بناء الهوية العرقية السياسية االساسية للطالب من خالل ادارة االنظمة المدرسية وروايات الصراع
المطروحة في الفترة العمرية من  16-12سنة  ،وتوصلت الدراسة بان العملية التعليمية توفر مساحة مهمة للمقاومة في
المجتمعات المنقسمة من خالل المناهج العلنية والخفية ومن خالل هياكل االدارات المدرسية واالخالقية ان تخدم اغراضا
سياسية او ايدولوجية.
دراسة عدوان وبارتال( :)2016حول كيفية عرض اإلسراييليين والفلسطينيين لرواياتهم المتعلقة بنزاعهم في الكتب
المدرسية المستخدمة من قبل النظام التعليمي للدولة والمجتمع األرثوذكسي المتطرف في إسراييل وجميع المدارس
الفلسطينية في األراضي الوطنية الفلسطينية ،كان التركيز على كيفية تصوير كل جانب لآلخر ومجموعته .استندت الدراسة
على تحليل المحتوى و أظهرت النتايج ان توصيفات اآلخر التي تجرد من إنسانيتها وتشيطنها نادرة في كل من الكتب
اإلسراييلية والفلسطينية ،كما تقدم كل من الكتب اإلسراييلية والفلسطينية روايات وطنية أحادية الجانب تصور اآلخر على
أنه عدو  ،وتؤرخ األفعال السلبية من قبل اآلخر الموجهة للمجتمع الذاتي  ،وتصور المجتمع الذاتي بشكل إيجابي مع
اإلجراءات التي تهدف إلى حماية الذات كما اكدت ان هناك نقص في المعلومات حول األديان  ،والثقافة  ،واألنشطة
االقتصادية واليومية لآلخر  ،أو حتى عن وجود اآلخر على الخرايط التحيز السلبي في تصوير اآلخر  ،والتحيز اإليجابي
في تصوير الذات  ،وغياب الصور والمعلومات عن اآلخر.
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التّعليق على الدّراسات السابقة وأهميتها للدراسة الحالية:
من خالل استعراض الدّراسات السابقة الحظت الباحثة أن هذه الدّراسة تتفق مع الدّراسات السابقة من حيث
المضمون فقد تطرقت الدّراسات إلى أثر المناهج التعليمية على الهوية للطالب ،وسياسة االحتالل في الترويج إلى المناهج
اإلسراييلية من خالل ميزانيات خاصة للمدارس التي تطبق تلك المناهج.
واختلفت عن الدّراسات السابقة من حيث:
أ .هدف الدّراسة :فالهدف من هذه الدّراسة هو تسليط الضّوء على العالقة بين أسرلة المناهج وهوية طلبة المرحلة
الثانوية في مدارس القدس الشرقية.
ب .خصوصية الوضع في القدس الشرقية والتي ال تشبه في واقعها المناطق اآلخرى ،وانعكاسات المنهاج اإلسراييلي
واثره على السياسة التعليمية والسياسة العامة في القدس الشرقية.
ت .عينة الدّراسة :تم اختيار مجتمعا مختلفا يضم مدراء المدارس في القدس الشرقية.
ث .مكان الدّراسة :اجراءات هذه الد ّراسة حدثت في القدس الشرقية ،بينما جميع الدّراسات السابقة أجريت في دول
عربية وأجنبة.
جانب إفادة الدّراسة الحالية من الدّراسات السابقة بالعديد من النّقاط منها:
أ .اكتسبت الباحثة رؤية عميقة في مفهوم المناهج واثرها على الحياة العلمية والسياسية والوعي الوطني.
ب .إفادة الباحثة مما ورد من آراء ومعطيات وأفكار في الحدود النّظرية ومدى إمكانية توظيف ذلك.
ت .إفادة الباحثة من بناء و صياغة االسئلة المناسبة للمقابالت المعدّة لهذا الغرض.
التعقيب على الدراسات السابقة:
أجريت دارسات عديدة كشفت عن أثر المناهج التعليمية على الوعي العام للشباب واالنتماء والهوية كدراسة
محسن(،)2019عليان( ،)2018عدوان وتال()2016؛ وتأتي هذه الدّراسة امتدادا للدراسات السابقة العالمية والمحلية التي
تناولت موضوع المناهج التعليمية بشكل عام واإلسراييلية واثرها على هوية الطالب .وهذا التّوجه في الدّراسة الحالية يبرز
أصالتّها وتميزها .ونظرا ا لندرة الدّراسات التي تناولت هذا الموضوع بمنطقة القدس الشرقية والوضع السياسي التي تمر به
مدينة القدس من سياسة التهويد التي تشمل جميع نواحي الحياة ومن ضمنها العملية التعليمية ،جاءت هذه الدّراسة لإلضافة
إلى األدب التّربوي والعمل على إثرايه ،وأيضا ا لسد الثغرة نتيجة النّدرة في الدّراسات التي تناولت هذا الجانب في مدارس
القدس الشرقية.
منهجية وإجراءات الدّراسة
منهجية الدّراسة
منهجية التّحليل :استعملت الدّراسة الحالية المنهج الوصفي الكيفي ،لدراسة أسرلة المناهج وعالقتها بهوية الطالب
الفلسطيني و الموازنات في المدارس التابعة لبلدية االحتالل في مدينة القدس المحتلة .وذلك ألن المنهج الوصفي يقوم
بوصف الظاهرة التي يريد الباحث دراستها وجمع المعلومات الدقيقة عنها.
مجتمع الدّراسة:
تكون مجتمع الدّراسة من جميع مدراء الطلبة للمرحلة الثانوية في مدينة القدس الشرقية التابعة لوزارة المعارف
وبلدية القدس للعام  2022/2021موزعين في ( )27مدرسة والذي يضم حوالي( )27مدير حسب وقسم التعليم في بلدية
القدس.
عينة الدّراسة:
تم اختيار عينة الدّراسة من مجتمع الدّراسة األصلي ،حيث بلغت العينة ( )15مديرا من مدراء المدارس الثانوية في
القدس الشرقية التي تعتمد المنهاج الفلسطيني أو تلك التي تعتمد المنهاج اإلسراييلي أو التي تعتمد االثنين معا خالل العام
الدراسي  ،2022-2021وقد تم اختيارهم بالطريقة القصدية.
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أداة الدّراسة
الرجوع إلى األدب النّظري استخدمت الدراسة المقابلة كأداة لدراسة ،تكونت المقابلة من سبعة أسئلة تم بنايها
وبعد ّ
بما يتناسب مع تحقيق أهداف الدراسة الحالية  ،كما هي موضحة في ملحق رقم (.)1
صدق أداة الدّراسة:
تم التّحقق من صدق األداة بصورتها ال ُمعدلة عن طريق عرضها على مجموعة من المحكمين ذوي االختصاص
التّربوي والبالغ عددهم ( 2)4للتأكد من دقة الصياغة اللغويّة التربية وعلم النفس لتقييم مدى مالءمة عبارات المقياس،
وتمثيلها للجوانب المختلفة ،وذلك لتعديل واستبعاد ما يرونه مناسبا ا على فقرات األداة ،وقد تم تعديل فقرات المقياس حسب
اراء المحكمين ،واعتماد المقياس بصورته النهايية بعد إجراء هذه التعديالت.
متغيرات الدراسة:
اشتملت هذه الدراسة على المتغيرات المستقلة والتابعة اآلتية:
المتغير المستقل :أسرلة المناهج.
المتغير التابع الثاني :هوية الطالب الفلسطيني
نتائج الدراسة ومناقشتها:
المحور األول :االختالف بين المنهاجين الفلسطيني واإلسرائيلي:
أظهرت النتايج وجود فروق متنوعة بين المنهاجين ،تتمثل في ذكر الشعراء اليهود بدالا من الشعراء الفلسطينيين،
مع العلم بأنه يتم تضمين المنهاج اإلسراييلي شعراء عراقيين وسوريين ،ولكن بدافع تعلم قواعد اللغة وفهم المقروء ،وليس
من النواحي الوطنية كما في الشعر الفلسطيني .كما أظهرت النتايج أن المنهاج اإلسراييلي يعتمد على ابداء الرأي أكثر من
المنهاج الفلسطيني حيث يتيح للطالب التفكير أكثر من المنهاج الفلسطيني وأسئلته متنوعة .ويشجع المنهاج اإلسراييلي
الطالب الفلسطيني على طرق التعايش ما بين اليهود والفلسطينيين على أساس أن الفلسطيني هو الشخص المحتل لهذه
األرض وهو الشعب الذي يعتبر أقلية وعلية أن يتأقلم باألرض التي يعيش عليها مع المواطن األصلي وهو اإلسراييلي
تتمثل الفروق أيضا ا بذكر معالم يشتهر بها (اليهود) واآلثار الموجودة في" دولتهم كما يقولون" وذكر ما تشتهر به
(إسراييل) من حيث الثروة الحيوانية والطبيعية ،مستبدلين بذلك المصادر الفلسطينية الطبيعية بيهودية .ويتم إبراز علم
(إسراييل) وتحويل أسماء المناطق الفلسطينية التاريخية بأسماء عبرية ،وتتحدث عن شخصيات يهودية تاريخية بكثرة ،ويتم
تداول هذه المواضيع في دروس متعددة..
كذلك فان المنهاج اإلسراييلي ال تجد فيه كلمة فلسطين مطلقا ،أما المنهاج الفلسطيني فيذكر كلمة إسراييل في كتب
التربية الوطنية بعنوان واضح تحت مسمى الفلسطينيون في إسراييل .وهذا ما أشارت إليه دراسة(الشيخ )2008 ،في
دراسته حول أهمية الوعي الجماعي للهوية الوطنية الفلسطينية ،حيث أوضح (الشيخ )2008 ،بضرورة تحسين فحوى
وسياسات المنهاج الفلسطيني من أجل زيادة ترابط المقدسي بهويته دون الخضوع للشروط االستعمارية .أ ّما (زهد )2016
فقد اتفقت وجهة نظره مع وجهة نظر (الشيخ )2008 ،من حيث أهمية دور األكاديميين والمنهاج المدرسي في ترسيخ
الهوية الوطنية.

*ا .م .د محمد عامر جميل ،إدارة تربوية ،وزارة التربية ،العراق
أ .م .د خالد أبو عصبة ،علم االجتماع التربوي ،الجامعة العربية االمريكية ،فلسطين
د .عمر نصر هللا ،علم النفس التربوي ،رئيس دائرة التربية -جامعة القدس ،فلسطين
د .لينا بولص ،رئيسة وحدة العالقات الخارجية وقسم المتميزين ،كلية سخنين ،فلسطين
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المحور الثاني :طمس اللغة العربية:
أظهرت النتايج أن المناهج اإلسراييلية تعمل على طمس اللغة العربية من نواحي متنوعة ،حيث تهمش اساسيات
القواعد والكتابة باللغة العربية السليمة .ويجب على المعلم العربي ان يهتم بهذه النواقص ويدعمها خالل الشرح والوظايف
الدراسية .ان المنهاج اإلسراييل ي يركز على قطع فهم المقروء والتعبير ،اما دروس القواعد واالعراب ال يعطيه اي اهتمام.
وبالتا لي يتخرج الطالب من المدرسة وليس لديهم أي علم بما هو االعراب أو القواعد بشكل عام .كما ان كتب اللغة العربية
ال تتطرق ألي مواضيع دينية ،حيث ان المطلع على هذه الكتب يالحظ عدم وجود آيات أو حديث ،مع العلم ّ
أن هذين الكتابين
من أبرز الكتب التي تر ّكز على اللغة ومضامينها وأهميتها والنواحي التاريخية والدينية الفلسطينية المرتبطة بالعروبة
واإلسالم.
اتفقت العديد من الدراسات السابقة على محاوالت طمس اللغة العربية ،فمن أبرز هذه الدراسات دراسة (أبو عصبة،
)2006و (ميعاري )2014،الذي أوضح أن إسراييل تقوم بطمس اللغة العربية عن طريق عدم إشراك العرب في وضع
المناهج ،والذي جعل من اللغة العربية تبدو غريبة في ظل المناهج التعليمية الموجهة للعربّ ،
وأن محاوالت الطمس تبدأ من
فض العالقة بين اللغة العربية والهوية ،وعدم اعتبار أية قيمة للغة العربية داخل المناهج اإلسراييلية عامة والمناهج
ّ
المخصصة للعرب.
المحور الثالث :تأثير المنهاج اإلسرائيلي على هوية الطالب الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة:
أظهرت النتايج وجود تأثير سلبي للمنهاج اإلسراييلي على الهوية الفلسطينية ،وترى غالبية اإلجابات ّ
أن إسراييل قد
أن األهالي قد تأثروا بهذا المحتوىّ ،
نجحت في تغيير فكر وثقافة الطلبة العرب حول هويتهم الفلسطينية ،حتى ّ
وأن أسرلة
التعليم قد نجحت في فرض واقع تعليمي جديد على المقدسيين .وأشارت النتايج ّ
أن المنهاج اإلسراييلي يعمل على "محو كل
ما له عالقة بفلسطين" .حيث يبدأ هذا التأثير من الصفوف األساسية األولى ،خصوصا ا في كتاب اللغة العربية ،حيث إنه
كتاب هش وركيك جداا ،يحتوي فقط على األحرف األبجدية وبعض المهارات البسيطة ،مقابل ذلك في كتب اللغة العربية
بالمنهاج الفلسطيني يوجد مضامين واسعة ومتنوعة حول اللغة العربية والتراث الفلسطيني .مما نتج عنه انعدم حس
المواطنة لدى الطلبة ،وقد أخذوا هذه الفكرة وتقبلوها ،وذكرت إحدى المديرات بأنه " ال شيء من الممكن أن يغير توجه
األوالد ومعلوماتهم حول أرضهم وتاريخهم وبالطبع هذا الشيء يعدم الثقافة ومفهوم الهوية لدى الطالب" .وأشارت آخرى
بأن "بعض الطالب العرب ب ال يوجد لديهم أي حس وطني و يعتبرون أنفسهم يعيشون في إسراييل بالفعل" معللة ذلك ّ
بأن
لديهم مبرراتهم المقتنعين بها ،وهو سكنهم في منطقة يحدها اليهود من كل الجهات ،ويكون تعاملهم مع اليهود بشكل كبير
وطبيعي.
وأوضحت بعض االجابات ّ
بأن بعض األهل ال يقومون بتربية أبنايهم على أن وطنهم هو فلسطين وليس (إسراييل)،
وبالتالي ال تتضح لهم فكرة وتتبلور بأن فلسطين هي أرض عربية وأن القدس مدينة إسالمية للفلسطينيين كل الحق فيها
لقد اعتبر (الحاجّ )2006 ،
أن ما تقوم به إسراييل من الناحية التعليمية وفي المناهج ،هو مخاطبة أقلية عربية تعيش
في دولة يهوديةّ ،
وأن هذه الفكرة هي التي يجب أن تسود لدى الطلبة العرب بحسب اعتقادات اإلسراييليين ،إضافة لهذه
الفكرة فإن المنهاج الموجه للعرب يعتبرها أقلية قسرية في دولة متعددة اإلثنيات والمسلمين إثنية أقلية وليست صاحبة تاريخ
وأحقية بهذه األرض أ ّما (أبو عصبة )2006 ،فقد تناول هذا التأثير من خالل تأثير البيئة السياسية واالجتماعية اليهودية
المفروضة على الواقع العربي ،وهي في الوقت ذاته تنسجم مع التعليم ومحتوياته ،فيتلقى الطالب العربي تعليما ا مبنيا ا على
أسس سياسية واجتماعية مفروضة عليه.
المحور الرابع :عالقة الموازنات بمنهاج التعليم اإلسرائيلي أو الفلسطيني:
أشارت النتايج أن هناك تمييز واضح في الموازنات المخصصة للتعليم في شرقي القدس الشرقية في المدارس
التابعة لبلدية االحتالل لصالح المدارس التي تطبق المنهاج اإلسراييلي بشكل كامل ،أو حتى تلك التي تطبقه بشكل جزيي.
أظهرت النتايج أن مدارس المنهاج اإلسراييلي تتلقى موازنات ضخمة تبلغ قرابة ثالثة أضعاف ما تتلقاه مدارس المنهاج
الفلسطيني بالرغم من قلة أعداد الطلبة في تلك المدارس ،حيث يتلقى كل طالب في مدارس المنهاج اإلسراييلي أكثر من
 1700شيكل سنويا ،هذا المبلغ مرشح للزيادة والوصول إلى  2500شيكل حسب وضع الطالب االقتصادي واالجتماعي،
بينما يحصل نظيره في مدارس المنهاج الفلسطيني على  1000 -840شيكل كحد أقصى .أضف إلى ذلك التمييز الفاضح في
التجهيزات والمختبرات والمشاريع والسفريات المؤمنة والنشاطات الالمنهجية من سباحة وموسيقى وفنون وغيرها المتوفرة
للطالب في مدارس المنهاج اإلسراييل ي والتي تقدر بمئات االالف من الشواقل .كذلك فان عدد الساعات التعليمية المخصصة
لكل طالب والمقدمة من وزارة المعارف اإلسراييلية مرتفعة جدا في هذه المدارس للمواضيع المختلفة وخاصة موضوع
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اللغة العبرية والمدنيات مقارنة بمدارس المنهاج الفلسطيني ،مع العلم أن ما يحدد عدد هذه الساعات حسب قانون التعليم في
دولة االحتالل هو عدد الطالب في المدرسة وليس منهاج التعليم الذي تطبقه المدرسة .بالمقابل تعاني مدارس المنهاج
الفلسطيني من نقص حاد في الغرف الصفية و االكتظاظ وانعدام المختبرات والتمويل الالزم للصيانة في كثير منها ،حيث
تمنع بلدية االحتالل اضافة غرف ومباني حديثة إلى هذه المدارس اال ما ندر تحت ضغط األهالي ولجان أولياء األمور في
هذه المدارس ،وبالتالي اجبار الطالب باالنتقال إلى مدارس المنهاج اإلسراييلي .وهذا ما أكدته دراسة(زهد )2016،و
(ميعاري)2014،و محسن( )2019حيث اظهروا أن إسراييل تستهدف المدارس والمنهاج الفلسطيني في القدس المحتلة
بكافة الطرق ،حيث ال تسمح ببناء مدارس فلسطينية جديدة أو حتى صيانة المدارس القديمة دون الحصول على ترخيص
مسبق ،واجبار المدارس الخاصة على تعليم اللغة العبرية وتعليم المنهاج اإلسراييلي لتتمكن من الحصول على الدعم
المادي مستغلة األوضاع المادية الصعبة التي تعانيها ،باإلضافة للميزانيات الضخمة التي حولتها بلدية االحتالل ضمن ما
يسمى بالخطة الخماسية والتي اشترطت فيها تطبيق المنهاج اإلسراييلي بشكل كلي أو جزيي حتى تتمكن هذه المدارس من
الحصول على الدعم المادي.
االستنتاجات:
بعد التوصل إلى النتايج السابقة ،تم استنتاج ما يلي:
.1

.2
.3

.4

المنهاج اإلسراييل ي يعلم الطالب الفلسطيني على طرق التعايش ما بين اليهود والفلسطينيين على أساس أن
الفلسطيني هو الشخص المحتل لهذه األرض وهو الشعب الذي يعتبر أقلية وعلية أن يتأقلم باألرض التي يعيش
عليها مع المواطن األصلي وهو اإلسراييلي" .
فض العالقة بين اللغة العربية
تعمد إسراييل إلى محاوالت طمس اللغة العربية في مدينة القدس من خالل
ّ
والهوية ،وعدم اعتبار أية قيمة للغة العربية داخل المناهج اإلسراييلية عامة والمناهج المخصصة للعرب خاصة.
هناك تأثير سلبي للمنهاج اإلسراييلي على الهوية الفلسطينية ،وقد نجحت إسراييل ولو بنسبة قليلة في تغيير فكر
أن بعض األهالي قد تأثروا بهذا المحتوىّ ،
وثقافة الطلبة العرب حول هويتهم الفلسطينية ،حتى ّ
وأن أسرلة التعليم
قد نجحت في فرض واقع تعليمي جديد على المقدسيين.
هناك تمييز عنصري واضح في الموازنات المخصصة للتعليم في شرقي مدينة القدس المحتلة في المدارس
التابعة لبلدية االحتالل لصالح المدارس التي تطبق المنهاج اإلسراييلي.

التوصيات:
 .1تطوير واقع التعليم والمناهج الفلسطينية وتفعيل دور مديرية التربية والتعليم في مدينة القدس بالقدر الذي يعزز
الصمود ويحافظ على الهوية الوطنية الفلسطينية.
 .2تخصيص الموازنات الالزمة من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية لمواجهة التحديات المتعلقة بقطاع التعليم في
القدس.
 .3توفير منح دراسية لخريجي الثانوية العامة من قبل الجامعات والكليات الفلسطينية بدال من التوجه لمؤسسات
التعليم اإلسراييلية.
 .4انشاء صندوق خاص لدعم التعليم في القدس يهتم بدعم رواتب المعلمين لجذب الكفاءات ومحاربة هجرتهم إلى
مدارس بلدية االحتالل ،ودعم المدارس الخاصة لالستغناء عن الدعم المقدم من بلدية االحتالل.
 .5إجراء دراسات أوسع لتشمل عينة أكبر من المعلمين والمدراء والمدارس ،وعلى مدارس تتبع لجهات آخرى
والمقارنة بينها ،ذلك ألن هذه الدراسة اقتصرت على عينة من المدارس االبتدايية الحكومية التابعة لبلدية
االحتالل في مدينة القدس فقط.
مقترحات لدراسات مستقبلية:
 عمل دراسات آخرى تفحص انعكاسات المنهاج اإلسراييلي على االنتماء الوطني والهوية في القدس الشرقية.
 عمل دراسات آخرى تفحص نماذج لتعزيز المنهاج الفلسطيني في القدس الشرقية.
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